
 
          Звіт Богуславського Р.Я. про пророблену роботу в якості депутата Ужгородської      

                                                      міської ради за 2016 рік. 

 

                                                          

 Обраний до Ужгородської міської ради по округу №19, до якого входять наступні 

вулиці: Фучіка, Врабеля, Вавілова, Гулака-Артемовського, частина вулиці Залізничної, 

проспект Свободи 44-49, Тіхого, Шопена, Польова, Конопляна, Вузька. За звітний період 

міською радою проведено 8 сесій, в тому числі 19 пленарних засідань, брав участь в 15 з 

них. На сесіях депутатами розглянуто 492 проекти рішення, та прийнято 495 рішень. В 

міській раді був обраний на посаду секретаря постійної комісії з питань законності, 

Регламенту та депутатської етики. За звітний період комісією проведено 17 засідань, брав 

участь у 15 з них. Протягом цього періоду мною як депутатом підготовлено та подано до 

відповідних структурних підрозділів 56 звернень. Крім того, від депутатського корпусу 

був делегований у склад адміністративної комісії виконкому Ужгородської міської ради.  

Робота на окрузі:  

- Розбудова органів самоорганізації населення  і надання практичної і 

юридичної допомоги у створенні ОСББ. Надано допомогу у створенні і реєстрації 

близько 20 ОСББ, проведено ознайомчі та установчі збори. Станом на сьогодні 

новостворені ОСББ функціонують за наступними адресами: Тіхого, 3, 9, 17,19, Польова, 

18, Проспект, 46,48,53,55, Комендаря, 15, Залізнична, 4/22, Пестеля, 4, Вузька, 89.  

 - Відміна конкурсу і призначення нового з визначення компанії з надання 

послуг експлуатації житлового фонду. Оскільки попередній конкурс на обслуговування 

житлового фонду з числа будинків був проведений із значними порушеннями, на сесію 

УМР  для розгляду депутатами було винесено проект рішення щодо його скасування. Як 

результат, напередодні Нового року був проведений новий конкурс, за результатом якого 

всю територію обслуговування ЖРЕР 4 було передано ТОВ «АВЕ Ужгород», яке 

незабаром приступить до виконання своїх обов’язків за значно вищими стандартами, що 

має позитивно вплинути на благоустрій багатьох домоволодінь нашого району, які не 

створили ОСББ.   

- Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій. За поданими мною 

зверненнями було розроблено проектно-кошторисну документацію та виконано  

асфальтування прибудинкових територій навколо ЗОШ 6 (вул. Тіхого 17, 15, 13А, 

просп.Свободи 53, 55), розпочаті ремонтні роботи прибудинкової території будинку по 

вул.Пестеля, 4. Крім того, за ініціативи мешканців,  власними зусиллями та без залучення 

коштів міської ради було проведено грейдерування та облаштовано щебневе покриття 

прибудинкової території за адресою вул.Тіхого, 3 та безіменного провулку між буд.18 по 

вул.Польовій і вул.Вузькою. 

-  Капітальний ремонт дахів. За поданими мною зверненнями було розроблено 

проектно-кошторисну документацію та виконано  роботи з капітального ремонту покрівлі 

будинків по просп. Свободи 45 та просп. Свободи 55.  Було внесено в Програму 

капремонту житлового фонду та профінансовано з бюджету роботи з часткового ремонту 

покрівлі будинку № 49 по просп. Свободи, також за моїм зверненням було затверджено 

проект облаштування покрівлі буд. 19 по вул. Тіхого, де роботи будуть проведені одразу 

після настання сприятливих погодних умов.  

- Капітальний ремонт внутрішньобудинкових каналізаційних мереж. 

Відповідно до поданих мною  ініціативних звернень було підготовлено проекти та 

виконано роботи з капітального ремонту каналізаційних мереж будинку по вул. Пестеля, 4 

та вул. Тіхого, 3. Також було розроблено технічну документацію та передбачено у 

бюджеті кошти на  ремонт внутрішньодворових мереж будинку № 15а по вул.Шопена, що 

перебуває в аварійному стані, де роботи будуть проведені одразу після настання 

сприятливих погодних умов. 

- Облаштування та реконструкція вуличного освітлення. За моїми зверненнями 

було відреставровано існуюче вуличне освітлення  тротуару вздовж будинку № 15 по вул. 

Комендаря, а також реконструйовано із використанням ЛЕД-світильників освітлення всієї 

вул.Тіхого.  Спільно з представниками ініціативних ОСББ було власними зусиллями та 

без залучення коштів міської ради облаштовано ЛЕД - освітлення будинків по вул. Тіхого, 

13 а, 15, 17, просп. Свободи 45, 49, 55, освітлення внутрішнього двору будинку 15 по 
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вул.Комендаря та безіменного провулку  між буд.18 по вул.Польовій і вул.Вузькою. Крім 

того, повністю забезпечено матеріалом і на даний момент триває встановлення силами 

ОСББ освітлення прибудинкової території за адресою: вул.Залізнична, 4/22. 

- Створення  місць публічного простору. За звітній період спільно з активними 

представниками громади було розпочато облаштування дитячих майданчиків біля 

будинків вул. Комендаря, 15/просп.Свободи, 46-48, вул.Тіхого, 15/17, просп.Свободи, 53, 

скверу біля буд. по просп.Свободи, 49. Крім того, підготовлено проект скверу на розі буд. 

46 і буд.48 по просп. Свободи. Зазначені роботи будуть закінчені в 2017 році.  

  

Робота  в Раді:  
 

- Приймав активну участь у розробці Регламенту роботи Ужгородської міської 

ради, неодноразово опонував прийняттю змін до містобудівної документації, яка зменшує 

площу зелених зон загального користування у місті, ініціював проведення 

профілактичних заходів щодо стихійної вуличної торгівлі, разом з іншими членами комісії 

з Регламенту, законності та депутатської етики рекомендував до розгляду Раді Етичний 

кодекс депутата;   

- Не підтримував і виступав проти Програми приватизації комунального майна, 

кожного разу голосував проти продажу майна громади;  

- Не підтримав жодного голосування по питаннях виділення землі, оскільки 

вважаю і вважаю  їх непрозорими;  

             - Опонував  виділенню 22,8  млн  грн  на  компенсацію  витрат, пов’язаних з 

перевезенням  пільгових категорій пасажирів, натомість голосував позитивно за створення 

комунального транспортного підприємства з метою розбудови сегменту громадського 

транспорту в нашому місті;   

             -  Систематично відстоював зелені зони загального користування(парки, сквери 

тощо) від забудов, а також вів активну діяльність на ниві захисту історично-архітектурної 

спадщини Ужгорода. 

 

             Плани на 2017 рік 

 

            -   Стимулювання та створення органів самоорганізації населення та ОСББ, 

поглиблення зв’язків всередині громад, об’єднання ОСББ в Асоціацію району; 

            -     Контроль за діяльністю підприємств з обслуговування житлового фонду для 

тих будинків, що не створили ОСББ;  

            -     Подальше здійснення капітального ремонту об’єктів на окрузі відповідно до 

запитів виборців, розбудова благоустрою району;   

            -        Поглиблення   грантової  роботи  з  метою  створення  нових місць публічного 

простору; 

            -   Надання інших видів практичної допомоги, пов’язаної з депутатською 

діяльністю, відповідно до потреб та звернень мешканців району. 

 

 

 


